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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU
KMETIJSKE DEJAVNOSTI
PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA:
Naziv nosilca kmetijske delavnosti: ____________________________________________
Naslov kmetijskega gospodarstva: ____________________________________________
Poštna št. in kraj: _________________________________________________________
Telefonska št.: ____________________________________________________________
Št. KMG MID: _____________________________________________________________
Davčna št: __________________________ Zavezanec za DDV (obkroži):

DA

NE

Naslov kmetije: ___________________________________________________________
Poštna št. in kraj: __________________________________________________________
Št. odjemnega mesta (na položnici): __________________________________________
K izpolnjeni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:
- kopijo zbirne vloge za subvencije za tekoče leto (ZBIRNA VLOGA 2022, stran 1-4)
Podpisani vlagatelj vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti izjavljam, da so vsi navedeni
podatki v vlogi točni, da ravnam z odpadnimi vodami nastalimi pri kmetijski dejavnosti v skladu s predpisi
predpisih ter da bom v primeru sprememb v zvezi s kmetijsko dejavnostjo, obvestil upravljavca
vodovodnega omrežja v roku 15 dni od nastale spremembe, kar potrjujem s svojim podpisom.
V primeru ugotovitve, da vlagatelj poda lažno izjavo ima Javno podjetje Prlekija d.o.o. pravico zahtevati
povračilo okoljske dajatve in druga povračila vse za nazaj od začetka upoštevanja okoljske dajatve s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti plačila.

Izpolnjeno vlogo je potrebno vrniti oz. posredovati izvajalcu javne službe najpozneje do
30.06.2022. V kolikor vlagatelj do 30.06.2022 ne dostavi popolne vloge, mu s 01.07.2022
preneha veljati oprostitev plačevanja okoljske dajatve.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Javno podjetje Prlekija d.o.o., obdeluje osebne podatke uporabnikov sistema z namenom izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe
s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v posamezni občini ter Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini, kjer izvaja javno službo. Obdelavo osebnih podatkov podrobneje določa Pravilnik o varstvu
osebnih podatkov in Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Podani podatki so potrebni za obravnavo te vloge,
izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje prej navedenih gospodarskih javnih služb. Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti in
da so navedeni podatki točni in resnični in dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi
postopki.

Kraj in datum:_______________

____________________________
(podpis vlagatelja)

Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer, Matična številka: 3637905000, ID za DDV: SI34813144,
Dejavnosti: E36.000, Transakcijski račun: SI56 3300 0000 3716 255 pri Addiko Bank.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Srg vpisa 2009/30429. Višina osnovnega kapitala: 200.000,00 EUR.
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NAVODILA IN OBRAZLOŽITVE ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA
OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH
VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/2012 in 98/2015), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015) in Uredbe o
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09,
5/2013, 22/2015 in 12/2017) lahko upravičenec zaprosi za oprostitev plačevanja okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količine vode, ki se uporabljajo pri
opravljanju kmetijske dejavnosti.
K izpolnjeni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:
- kopijo zbirne vloge za subvencije za leto 2022 (stran 1-4)
Izpolnjeno vlogo in prilogo je potrebno poslati najpozneje do 30.06.2022 na naslov:
Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer
ali na elektronski naslov info@jp-prlekija.si
Vloga se šteje kot popolna, ko naslovnik prejme v celoti izpolnjeno vlogo z vsemi prilogami.
Podatki se upoštevajo za obračun okoljske dajatve od 01.07.2022 naprej.
V kolikor vlagatelj do 30.06.2022 ne dostavi popolne vloge, mu s 01.07.2022 preneha veljati
oprostitev plačevanja okoljske dajatve in se mu začne vršiti obračun okoljske dajatve v polnem
znesku glede na porabljene količine vode.
V primeru sprememb v zvezi s kmetijsko dejavnostjo med letom, je nosilec kmetijskega
gospodarstva dolžan obvestiti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v roku 15 dni od nastale
spremembe.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 02 58 58 250 (Maja Vogrinec).
04.04.2022

JP Prlekija d.o.o.
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